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ကာာကာယွ်ဆ်ေး�းထိုးး�းပြီး�းးဆေး�ာကာ ်မည်သ်ည်် ်ဆေး�းထိုးကွာ�်း�းကားး�းမးား ရိှိးနိုး�င်�်ါသလဲ။ဲ3

COVID-19 ကာာကာယွ်ဆ်ေး�းသည် ်ဆေး�းကာင်းး်ကာာ ထိဆိေး�ာကာမ်ှုရုှိိိပါါသည်။် သိ� �ဆေးသာ် ဆေး�းဝါးါးအားားလုံးး�းကာ့�သိ� �ပါင်း ်လုံးအူားချို့့ိ� �တွငွ်း ်ဆေး�းထိကွာ�်ိ�းကာ့ိ�းမှု့ား ရှိိိနိုိ�င်းဆ်ေးသာဆေး�ကာာင်း� ်အား�ိ�ပါါအား�ာမှု့ား

ကာ �ာဆေးတွလွုံး�့ိ�တွာနဲ့့ � ဆေး�ာင်း��်ကာည်��်မှုည်�အ်ား�ာမှု့ားကာိ� သတွပိြုပါ��နဲ့မ်ှုာိ အားဆေး�းကြီးကားးပါါသည်။်

အဖြ�စ်မ်းားဆေးသာ ဆေး�းထိုးကွာ�်း�းကားး�းမးား
�ကာအ်ားနဲ့ည်း်င်းယ်�်ကာာဆေးအားာင်း ်အားဆေးပါ့ာ��ားမှု ိအားလုံးယ်လ်ုံးတွ�်ား ဆေး�းထိကွာ�်ိ�းကာ့ိ�း သင်း�တ်ွငွ်း ်ရှိိိနိုိ�င်းပ်ါါသည်။် ၎င်းး်တွိ� �သည် ်ချို့နိုာာကာိ�ယ်က်ာ ကာာကာယွ်မ်ှု ုတွည်ဆ်ေး�ာကာဆ်ေးနဲ့ဆေး�ကာာင်းး် ပြုပါသ

သည်� ်သာမှုနဲ့ ်လုံးကာခဏာာ ပြု��်ပြီးပါးး ကာိ�ယ်ခ်ျို့းအားား�နဲ့�်သည် ်လုံး�ပ်ါသင်း�သ်ည်� ်အား�ာမှု့ားကာိ� လုံး�ပ်ါဆေးနဲ့ပါါသည်။် အား�ိ�ပါါ ဆေး�းထိကွာ�်ိ�းကာ့ိ�းမှု့ားသည် ်12-48 နဲ့ာ�းအားတွငွ်းး် ပါး�မှုနိဲ့အ်ားားပြု�င်း� ်

ဆေးပါ့ာကာက်ာယွ်သ်ာွးတွတွပ်ါါသည်။် လုံးအူားချို့့ိ� �သည် ်၎င်းး်တွိ� �၏ ပါထိမှု�း�း ထိိ�းဆေး�း ထိိ�းပြီးပါးးသည်�ဆ်ေးနဲ့ာကာထ်ိကာ ်ဒု�တွယိ်ဆေးပြုမှုာကာ ်ထိိ�းဆေး�းထိိ�းပြီးပါးးသည်�ဆ်ေးနဲ့ာကာတ်ွငွ်း ်ပိါ�၍ပါင်း ်ဆေး�းထိကွာ�်ိ�းကာ့ိ�း

မှု့ား မှုရှိိိပြုချို့င်းး် သိ� �မှုဟု�တွ ်မှုတွညူ်းဆေးသာ ဆေး�းထိကွာ�်ိ�းကာ့ိ�းမှု့ားရှိိိပြုချို့င်းး် ပြု��်နိုိ�င်းပ်ါါသည်။် သာမှုနဲ့ ်ဆေး�းထိကွာ�်ိ�းကာ့ိ�းပြု��်ပြုချို့င်းး်ကာ mRNA COVID-19 ကာာကာယွ်ဆ်ေး�း၏ ဒု�တွယိ်ထိိ�းဆေး�း မှု

�ရှိိိ�နဲ့ ်အားဆေး�ကာာင်းး်�င်းး် မှုပြု��်နိုိ�င်းပ်ါါ။ ကာာကာယွ်ဆ်ေး�း အားပြုပါည်�အ်ားဝါး��နဲ့ ်ဆေး�းနို�်ိကြီးကာမ်ိှုထိိ�းနိုိး�ိ� � လုံးိ�အားပ်ါပါါသည်။်

COVID-19 ဖြ�စ်ထ်ိုးား�းးပြီး�းးဖြ�စ်�်ါကာ ကာာကာယွ်ဆ်ေး�းထိုးး�းသင််�်ါသလဲား။  

ထိိ�းဆေးပါး�မှုည်၊် သင်း�တ်ွငွ်း ်COVID-19 ပြု��်ထိား�ူးဆေး�ကာာမှု ူသင်းက်ာ ကာာကာယွ်ဆ်ေး�းထိိ�းနိုိး�ပါါဦးးမှုည်။် ကာာကာယွ်ဆ်ေး�းမှု့ားသည် ်

ဆေး�ာဂါါဆေးဝါးဒုနဲ့ာနိုငိ်း� ်ပြု��်နိုိ�င်းဆ်ေးသာ တွး� �ပြုပါနဲ့မ်ှုမုှု့ားမှု ိထိပ်ါဆေး�ာင်းး် ကာာကာယွ်မ်ှုဆုေးပါးပါါသည်။် ကာာကာယွ်ဆ်ေး�းသည် ်သင်း�က်ာိ� ဗိို�င်းး်�ပ်ါ

�် မှု့ိ�းကာွမ့ှု့ားမှု ိပိါ�ဆေးကာာင်းး်�ာွ ကာာကာယွ်ဆ်ေးပါးနိုိ�င်းသ်ည်ဟ်ု� ဆေးလုံး�လုံးာမှုမုှု့ားကာ ပြုပါသပါါသည်။် ၎င်းး်ကာ ကာာကာယွ်ဆ်ေး�းသည် ်သ�ာ

ဝါး ကာိ�ယ်ခ်ျို့းအားား သိ� �မှုဟု�တွ ်ဆေး�ာဂါါဆေးဝါးဒုနဲ့ာမှု ိကာိ�ယ်ခ်ျို့းအားားနိုငိ်း� ်ယ်ဉိ်လုံးှင်း ်ပိါ�တွာရှိညိ်ခ်ျို့းဆေးသာ ကာိ�ယ်ခ်ျို့းအားားဆေးပါးသည်ဟ်ု�လုံးည်း် �ိ�လုံးိ�

ပါါသည်။် ကာာကာယွ်ဆ်ေး�းထိိ�းပြုချို့င်းး်ကာ ဗိို�င်းး်�ပ်ါ�်ကားူ�ကာပ်ြီးပါးး COVID-19 ဆေး�ာဂါါပြု��်လုံးာပြုချို့င်းး်ထိကာ ်ကာိ�ယ်ခ်ျို့းအားားကာိ� တွိ�းပြုမှှုင်း��်နဲ့ ်ပိါ�၍ 

ဆေး�းကာင်းး်ပြီးပါးး ထိဆိေး�ာကာဆ်ေးသာ နဲ့ည်း်လုံးမ်ှုးတွ�်ချို့� ပြု��်သည်။်

1  https://www.cdc.gov/vaccines/acip/meetings/downloads/slides-2021-05-12/04-COVID-Oliver-508.pdf

2  https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/science/science-briefs/fully-vaccinated-people.html

3  https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/info-by-product/pfizer/reactogenicity.html

FDA သည် ်Pfizer/BioNTech COVID-19 ကာာကာယွ်ဆ်ေး�းကာိ� အားသကာ1်2 နို�်ိနိုငိ်း�အ်ားထိကာရ်ှိိိ လုံးအူားားလုံးး�းအားတွကွာ ်ချို့ငွ်း�ပ်ြုပါ�ဆေးပါး

ထိားသည်။် ၎င်းး်ကာ ကာပ်ါဆေး�ာဂါါကာိ� အား�း�းသတွ�်နဲ့ ်�ိတွလ်ုံးပ်ုါရှိာိးပြီးပါးး အားဆေး�းကြီးကားးဆေးသာ အား�င်း�တ်ွ�်ချို့� ပြု��်သည်။် Pfizer 

ကာာကာယွ်ဆ်ေး�းသည် ်ကာဆေးလဲးမးားအတွကွာ ်ခွွင််ဖ်ြ��ထိုးားသည်် ်တွစ်ခ်ွ�တွည်း်ဆေးသာ COVID-19 ကာာကာယွ်ဆ်ေး�း ဖြ�စ်သ်ည်။် 

Moderna နိုငိ်း� ်Johnson & Johnson/Janssen ကာာကာယွ်ဆ်ေး�းမှု့ားကာိ� အားသကာ ်18 နိုငိ်း�အ်ားထိကာရ်ှိိိ လုံးမူှု့ားအားတွကွာ ်ချို့ငွ်း�ပ်ြုပါ�ဆေးပါး

ထိားသည်။် 

COVID-19 ကာာကာယွ်ဆ်ေး�းမှု့ားသည် ်�့ားနဲ့ာမှု၊ု ဆေး�းရုံး�တွကာ�်မှုနုိုငိ်း� ်ဆေးသ�း�းမှုကုာိ� ကြီးကာ�ိတွင်းက်ာာကာယွ်�်ာတွငွ်းသ်ာ ထိဆိေး�ာကာသ်ည််

မှုှသာမှုကာ1ကာွနို်�ပ်ါတွိ� �အားား ကာွနို်�ပ်ါတွိ� �၏ ပါး�မှုနိဲ့လ်ုံးပ်ုါရှိာိးမှုမုှု့ားအားတွိ�င်းး် ပြုပါနဲ့ဆ်ေးနဲ့ထိိ�င်းန်ိုိ�င်းဆ်ေး��နဲ့ ်ကာညူ်းဆေးပါးပါါလုံးမိှု�်မှုည်။် မှု�ကာာဆေးသး

မှုးကာ ဆေးလုံး�လုံးာမှု2ုတွငွ်း ်ကာာကာယွ်ဆ်ေး�းမှု့ားသည် ်အားချို့�အားချို့့ိနဲ့အ်ားထိ ိချို့ွပ့ြုချို့ားသရိှိိိထိားပြီးပါးးပြု��်သည်� ်ဗိို�င်းး်�ပ်ါ�်၏ ဆေးပြုပါာင်းး်လုံးမ့ှုအုားသ�်

မှု့ားကာိ� �နဲ့ �က်ာ့င်း�်ာတွငွ်း ်အားလုံး�ပ်ါပြု��်သည်�အ်ားပြုပါင်း ်အားပြုချို့ားလုံးမူှု့ားထိး ဗိို�င်းး်�ပ်ါ�်ကားူ�ကာပ်ါ့း� နိုိး �မှုကုာိ� တွား�းးဆေးပါးနိုိ�င်းသ်ည်ဟ်ု� ပြုပါသ

ထိားပါါသည်။် ကာာကာယွ်ဆ်ေး�းထိိ�းနိုိး�နဲ့ ်ဆေး�ွးချို့့ယ်သ်ည်� ်လုံးအူားမှု့ားသည် ်၎င်းး်တွိ� �ကာိ�ယ်တ်ွိ�င်းက်ာိ� ဗိို�င်းး်�ပ်ါ�်မှု ိကာာကာယွ်ဆ်ေးပါးသည်သ်ာ

မှုကာ� ့အားားနဲ့ည်း်ချို့့ကာရ်ှိိိနိုိ�င်းသ်ည်� ်သိ� �မှုဟု�တွ ်ယ်ချို့�ချို့့ကာခ်ျို့့င်းး် ကာာကာယွ်ဆ်ေး�းထိိ�းမှု�နိုိ�င်းသ်ည်� ်ကာွနို်�ပ်ါတွိ� �၏ လုံးမူှုအုားသိ�ကာအ်ားဝါးနဲ့း်ရှိိိ

လုံးမူှု့ားကာိ�လုံးည်း် ကာညူ်းကာာကာယွ်ဆ်ေးပါး�ာဆေး�ာကာပ်ါါသည်။် 

COVID-19 ကာာကာယွ်ဆ်ေး�းအဆေး�ကာာင်း် 
အဆေးဖြ�မးား ရယ်း�ါ
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အဖြ�စ်�်ည်း်ဆေးသာ ဆေး�းထိုးကွာ�်း�းကားး�းမးား

ကာဆေးလုံးးအားချို့့ိ� �သည် ်အားမှု့ားအားားပြု�င်း� ်ချို့့ိ�င်းး်�ကာား သိ� �မှုဟု�တွ ်လုံးည်ပ်ါင်းး်တွ�်ဝိါး�ကာတ်ွငွ်း ်�ူးဆေး�ာင်းပ်ြီးပါးး အားထိမိှုချို့းနိုိ�င်းဆ်ေးသာ ဆေးသးွပြု�ူအား��

မှု့ား (ဆေးသးွကာ့ိတွဟ်ု�ဆေးချို့်သည်)် ကာိ� ချို့း�ား�နိုိ�င်းသ်ည်။် 

လုံးအူားချို့့ိ� �တွငွ်း ်“COVID လုံးကာဆ်ေးမှုာင်းး်” ဟု�လုံးည်း်ဆေးချို့်သည်� ်ဆေး�းထိိ�းသည်�ဆ်ေးနဲ့�ာတွငွ်း ်နဲ့း�့၊ ယ်ားယ်း၊ �ူးဆေး�ာင်း ်သိ� �မှုဟု�တွ ်နဲ့ာကာ့င်း်

ဆေးသာ နဲ့းပြုမှုနဲ့း်မှု ုရှိိိနိုိ�င်းသ်ည်။် အား�ိ�ပါါ နဲ့းပြုမှုနဲ့း်မှုမုှု့ားသည် ်�ကာအ်ားနဲ့ည်း်င်းယ်မ်ှု ိပါထိမှုအားကြီးကာမ်ိှုထိိ�းပြီးပါးးဆေးနဲ့ာကာ ်တွ�်ပါတွဆ်ေးကာ့ာ်တွငွ်း ်

�တွင်းန်ိုိ�င်းပ်ါါသည်။် သင်း�က်ာဆေးလုံးးတွငွ်း ်ပါထိမှု�း�းအားကြီးကာမ်ိှု ထိိ�းဆေး�း ထိိ�းပြီးပါးးဆေးနဲ့ာကာ ်“COVID လုံးကာဆ်ေးမှုာင်းး်” ပြု��်ဆေးနဲ့ပါါကာ ဒု�တွယိ်

အားကြီးကာမ်ိှု ထိိ�းဆေး�းကာိ� ထိပ်ါမှုး ထိိ�းနိုိး�မှုည်။် ၎င်းး်ကာိ� ယ်ားယ်းမှု ုသကာသ်ာဆေး��နဲ့ ်အားနဲ့တ်ွးဟု�်�တွာမိှု�င်းး် နဲ့ာကာ့င်းမ်ှုအုားတွကွာအ်ားကာ�်း

တွမှုင်းန်ိုိ��င်းး် သိ� �မှုဟု�တွ ်ဆေးဟုာ်မှု�နဲ့း်မှုဟု�တွဆ်ေးသာ ဆေး�ာင်း�်မ်ှုးမှုသုကာသ်ာဆေး�း (NSAID) ပြု�င်း� ်ကာ�သပြုချို့င်းး်အားတွကွာ ်သင်း�က်ာဆေးလုံးး၏ 

��ာဝါးနဲ့က်ာိ� ဆေးမှုးပြုမှုနဲ့း်ပါါ။

ဆေး�းထိုးကွာ�်း�းကားး�းမးားကား� စ်းမံရ�် အသံ�းဝင်ဆ်ေးသာ အ�ကာဉံာာဏ််မးား

ကာာကာယွ်ဆ်ေး�းထိိ�းပြီးပါးးဆေးနဲ့ာကာ ်အားကာိ�ကာအ်ားချို့ဆ့ေးပါ့ာကာဆ်ေး�း တွ�်မှု့ိ�းမှု့ိ�း ဆေးသာကာဆ်ေးနဲ့�သဆေး�ွ� ဆေး�ာင်း��်ိ�င်းး်�နဲ့မ်ှုာိ အားဆေးကာာင်းး်�း�း ပြု��်သည်။် ဆေး�းထိကွာ�်ိ�းကာ့ိ�းမှု့ားမှု ိနဲ့ာကာ့င်းမ်ှု ု

သိ� �မှုဟု�တွ ်မှုသကာမ်ှုသာပြု��်မှုအုားတွကွာ ်သင်း�က်ာိ� ကာညူ်း�နဲ့ ်အားိ�င်းဗ်ို့ူပါရိုံ��နဲ့၊် အားကာ�်းတွာမှုးနိုိ��နဲ့ ်(တွိ�င်းလ်ုံးးဆေးနဲ့ာဟု�လုံးည်း်ဆေးချို့်သည်)် သိ� �မှုဟု�တွ ်နဲ့ာပါရိုံ��င်းက်ာ့�သိ� � �ိ�င်းတ်ွငွ်းအ်ားလုံးယွ်တ်ွကာ ူ

ဝါးယ်ယ််နူိုိ�င်းဆ်ေးသာ ဆေး�းဝါးါးမှု့ား ဆေးသာကာပ်ြုချို့င်းး်အားတွကွာ ်သင်း��်�ာဝါးနဲ့န်ိုငိ်း� ်တွိ�င်းပ်ါင်းပ်ါါ။ 

သင်း��်�ာဝါးနဲ့က်ာ သင်း�က်ာိ� �ပ်ါ�နဲ့ ်မှုညွှှနဲ့�်ကာားသဆေး�ွ� ကာာကာယွ်ဆ်ေး�းထိိ�းပြီးပါးးဆေးနဲ့ာကာ ်ကာာလုံးရှိညိ် ်ဆေးနဲ့ ��ဉ် ဆေး�းဝါးါးမှု့ားကာိ� မှုပြုပါတွ ်ဆေးသာကာသ်း�း�နဲ့မ်ှုာိ အားဆေး�းကြီးကားးပါါသည်။် 

သင်ဆ်ေး�းထိုးး�းသည််ဆ်ေး�ရာတွငွ် ်�ာကားင်မု်နိုငိ်် ်မသကာမ်သာဖြ�စ်မု်ကား� ဆေးလဲ့ာခ်ွးရ�်-

 •  သနဲ့ �ရ်ှိိင်းး်၊ ဆေးအားးပြုမှုဆေးသာ အားဝါးတွ�ိ်�ကာိ� ဆေးနဲ့�ာတွ�်ဝိါး�ကာတ်ွငွ်း ်ပါတွွသ်�တွပ်ါါ။ 

 •  သင်း�လ်ုံးကာဆ်ေးမှုာင်းး်ကာိ� သး�းပါါ သိ� �မှုဟု�တွ ်ဆေးလုံး�ကာ့င်း�ပ်ါါ။ 

�းား�ာမုဆေး�ကာာင်် ်မသကာမ်သာဖြ�စ်မု်ကား�ဆေးလဲ့ာခ်ွးရ�်-

 •  ဆေး�မှု့ားမှု့ားဆေးသာကာပ်ါါ။ 

 •  သင်း�က်ာိ� မှုပါဆူေး�မှုည်� ်အားဝါးတွမ်ှု့ားပြု�င်း�ဆ်ေးပါါ �ဆေးပါါ �ပါါးပါါး ဝါးတွ�်င်းပ်ါါ။ 

သင်ဆ်ေး�းထိုးး�းသည််ဆ်ေး�ရာ 

သင််လ်ဲကာဆ်ေးမာင်း်ဆေး�်တွငွ်-်

• နဲ့ာကာ့င်းမ်ှုု

• နဲ့းပြုမှုနဲ့း်ပြုချို့င်းး်

• �ူးဆေး�ာင်းပ်ြုချို့င်းး်

သင််ခ်ွနိုာာကား�ယ် ်
အနိုိံအ်ဖြ�ားတွငွ်-်

• ချို့့မ်ှုး�ိမှု�်ပြုချို့င်းး် 
• ဝါးမ်ှုးဆေးလုံးှာပြုချို့င်းး်
• ကာိ�ယ်ပ်ါပူြုချို့င်းး် သိ� �မှုဟု�တွ ်ဆေးချို့ွးထိကွာမ်ှု့ားသလုံးိ� ချို့း�ား�ပြုချို့င်းး်
• ဆေးချို့ါင်းး်ကာိ�ကာပ်ြုချို့င်းး်
• ကြွကာကာသ်ားနဲ့ာပြုချို့င်းး်

• မှုအားးမှုသာပြု��်ပြုချို့င်းး် သိ� �မှုဟု�တွ ်သင်း�ဝ်ါးမ်ှုးဗိို�ကာတ်ွငွ်း ်နဲ့ာကာ့င်းသ်လုံးိ� 

ချို့း�ား�ပြုချို့င်းး်

• ပါင်းပ်ါနဲ့း်နိုမ်ွှုးလုံး့ပြုချို့င်းး်
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�ရာဝ�်ကား� ���်းဆေးခွ်�း�ရမည််အ်ခွါ

အားဆေးပြုချို့အားဆေးနဲ့အားမှု့ား��တွငွ်း ်သင်းက်ာ ပါး�မှုနိဲ့ဆ်ေး�းထိကွာ�်ိ�းကာ့ိ�းမှု့ားကာိ�သာ �ကား�ဆေးတွွ��ပါါမှုည်။် ��ာဝါးနဲ့ ်သိ� �မှုဟု�တွ ်ကာ့နဲ့း်မှုာဆေး�းဆေး�ာင်း�ဆ်ေးရှိာိကာဆ်ေးပါးသထူိး ��နဲ့း်ဆေးချို့်�ိ�ပါါ-

 •  သင်းဆ်ေး�းထိိ�းချို့့�သည်�ဆ်ေးနဲ့�ာတွငွ်း ်နဲ့းပြုမှုနဲ့း်မှု ုသိ� �မှုဟု�တွ ်နဲ့ာကာ့င်းမ်ှုကုာ 24 နဲ့ာ�း (သိ� �မှုဟု�တွ ်1 �ကာ)် �ကာာပြီးပါးးဆေးနဲ့ာကာတ်ွငွ်း ်ပိါ��ိ�း�ွားလုံးာပါါကာ။ 

 •  သင်း�တ်ွငွ်း ်ရှိိိနိုိ�င်းသ်ည်� ်မှုမူှုမှုနိဲ့ဆ်ေးသာ ဆေး�ာဂါါလုံးကာခဏာာမှု့ားနိုငိ်း� ်ပါတွသ်ကာ၍် သင်း�ိ်တွပ်ါပူါါကာ သိ� �မှုဟု�တွ ်တွ�်ချို့့ိနဲ့တ်ွည်း်တွငွ်း ်ကာာကာယွ်ဆ်ေး�းတွ�်မှု့ိ�းအားထိကာ ်ထိိ�းနိုိးပြုချို့င်းး်မှု ိဆေး�း

ထိကွာ�်ိ�းကာ့ိ�းမှု့ား ဆေး�ာ�ပ်ါပြုချို့င်းး်နိုငိ်း��်ိ�င်း�်ာ ဆေးမှုးချို့နွဲ့း်မှု့ား သင်း�တ်ွငွ်း ်ရှိိိပါါကာ။ 

 •  သင်း၏် ဆေး�းထိကွာ�်ိ�းကာ့ိ�းမှု့ားအားဆေး�ကာာင်းး်ကာိ� �ိတွပ်ါဆူေးနဲ့ပါါကာ သိ� �မှုဟု�တွ ်ဆေး�းထိကွာ�်ိ�းကာ့ိ�းမှု့ားကာ �ကာအ်ားနဲ့ည်း်င်းယ်အ်ား�ကာာတွငွ်း ်ဆေးပါ့ာကာက်ာယွ်မ်ှုည်�ပ်ါး� မှုဆေးပါါကာပ်ါါကာ။ 

COVID-19 ကာာကာယွ်ဆ်ေး�းထိိ�းပြီးပါးးဆေးနဲ့ာကာ ်3 ပါတွအ်ားထိ ိဤဆေး�ာဂါါလုံးကာခဏာာမှု့ား သင်း�တ်ွငွ်း ်ရှိိိဆေးနဲ့ပါါကာ ��ာဝါးနဲ့ထ်ိး 

ချို့့ကာခ်ျို့့င်းး် ��နဲ့း်ဆေးချို့်�ိ�ပါါ။ 

 • နိုလိုံးး�းချို့�နဲ့န်ိုနုဲ့း် မှုမူှုမှုနိဲ့ပ်ြုချို့င်းး်

 • အားပြုမှုင်းအ်ားာရုံး�  မှုနုဲ့ဝ်ါးါးပြုချို့င်းး် 

 • �င်း�်တွဆ်ေးအားာင်း�ပ်ြုချို့င်းး် 

 • �ိတွရု်ုံပ်ါဆေးထိးွပြုချို့င်းး် သိ� �မှုဟု�တွ ်အားသကာရ်ှိိူ �ချို့ကာပ်ြုချို့င်းး် 

 • မှုးူဆေးမှု�ပြုချို့င်းး် သိ� �မှုဟု�တွ ်သတွလိုံး�်ပြုချို့င်းး်

 • ဆေးပြုချို့ဆေးထိာကာ ်�ူးဆေး�ာင်းပ်ြုချို့င်းး် 

 • ပါနွဲ့း်ပ့ါ�ဒုဏာ�်ာ အားသ�်ပြု��်ပြုချို့င်းး် သိ� �မှုဟု�တွ ်ပြု��်လုံးယွ်ပ်ြုချို့င်းး် 

 • ဆေးသးွပြုချို့ည်ဥ် (အားဆေး�ပြုပါားဆေးပါ် ရှိိိ အားနဲ့း�ကာင််းယ်မ်ှု့ား)

 • ဆေးပါ့ာကာက်ာင်းး်မှုသာွးသည်� ်ပြုပါင်းး်ထိနဲ့ဆ်ေးသာ ဝါးမ်ှုးဗိို�ကာန်ဲ့ာကာ့င်းမ်ှုု

 • ပြုပါင်းး်ထိနဲ့ဆ်ေးသာ ဆေးချို့ါင်းး်ကာိ�ကာမ်ှုမုှု့ား သိ� �မှုဟု�တွ ်သကာသ်ာမှုသာွးသည်� ်ဆေးချို့ါင်းး်ကာိ�ကာမ်ှုမုှု့ား 

 • တွကာပ်ြုချို့င်းး်မှု့ား

 • အားသကာရ်ှိိူ ကာ့ပ်ါပြုချို့င်းး် 

 • အားားနဲ့ည်း်ပြုချို့င်းး် သိ� �မှုဟု�တွ ်အားာရုံး�ချို့း�ားမှုပိုါ�င်းး် ဆေးပြုပါာင်းး်လုံးပ့ြုချို့င်းး်မှု့ား

ကာာကာယွ်ဆ်ေး�းထိုးး�းပြီး�းးဆေး�ာကာ�်း�င်း် ဖြ�င်း်ထိုး�်ဆေးသာ သး�မ်ဟု�တွ ်�း�းရွားဆေးသာ ဆေး�းထိုးကွာ�်း�းကားး�းမးားမိာ ဖြ�စ်ခဲ်ွ�ါသည်4်

တွ�်�း�တွ�်ဆေးယ်ာကာအ်ားား အားကာပ်ါးနဲ့��င်းး် သိ� �မှုဟု�တွ ်EpiPen© ပြု�င်း� ်ကာ�သ�နဲ့ ်လုံးိ�အားပ်ါပါါကာ ဓာာတွမ်ှုတွည်�ဆ်ေးသာ တွး� �ပြုပါနဲ့မ်ှုမုှု့ားကာိ� ပြုပါင်းး်ထိနဲ့သ်ည်ဟ်ု� ယ်�ူသည် ်သိ� �မှုဟု�တွ ်

ဆေး�းရုံး�သိ� �သာွးပါါ။ ဤကာ့�သိ� � တွး� �ပြုပါနဲ့မ်ှု ုအားမှု့ိ�းအား�ားမှု့ားကာိ� ပြုပါင်းး်ထိနဲ့ဆ်ေးသာဓာာတွမ်ှုတွည်�မ်ှုဟုု� ဆေးချို့် ပြီးပါးး ကာာကာယွ်ဆ်ေး�းထိိ�းပြီးပါးးဆေးနဲ့ာကာ ်မိှုနဲ့�် 30 အားတွငွ်းး် အားပြီးမ့ှုတွမ်ှုးနဲ့းးပါါး ပြု��်

ဆေးလုံး�ရှိိိပါါသည်။် လုံးအူားမှု့ားသည် ်အားသကာရ်ှိိူ �ချို့ကာပ်ြုချို့င်းး် သိ� �မှုဟု�တွ ်မှု့ကာန်ိုာိနိုငိ်း� ်လုံးည်ပ်ါင်းး် ဆေး�ာင်း�်မ်ှုးပြုချို့င်းး်၊ နိုလိုံးး�းချို့�နဲ့န်ိုနုဲ့း်ပြုမှုနဲ့ပ်ြုချို့င်းး်၊ ချို့နိုာာကာိ�ယ်အ်ားနိုိး �အားပြုပါား �ိ�း�ွားဆေးသာ နဲ့းပြုမှုနဲ့း်

မှု ုသိ� �မှုဟု�တွ ်မှုးူဆေးဝါးပြုချို့င်းး်နိုငိ်း� ်အားားနဲ့ည်း်ပြုချို့င်းး်တွိ� �ကာိ�လုံးည်း် ချို့း�ား�နိုိ�င်းသ်ည်။် သိ� �ပြု��်ပါါ၍ ကာာကာယွ်ဆ်ေး�းထိိ�းပြီးပါးးဆေးနဲ့ာကာ ်15-30 မိှုနဲ့�်အားထိ ိဆေး�ာင်း��်ကာည်�ဆ်ေးနဲ့�နဲ့မ်ှုာိ အားဆေး�းကြီးကားး

ပါါသည်၊် သိ� �မှုသိာ သင်း��်�ာဝါးနဲ့က်ာ သင်း�က်ာိ� ဆေး�ာင်း��်ကာည်�ပ်ြီးပါးး အား�ာအားားလုံးး�း အား�င်းဆ်ေးပြုပါဆေးအားာင်းလ်ုံး�ပ်ါနိုိ�င်းပ်ါါမှုည်။် ပြုပါင်းး်ထိနဲ့ဆ်ေးသာဓာာတွမ်ှုတွည်�မ်ှုကုာိ� ကာ�သ�နဲ့ ်ကာာကာယွ်ဆ်ေး�းမှု့ားကာိ� 

အားသး�းပြုပါ�နိုိ�င်းပ်ါါသည်။် ကာာကာယွ်ဆ်ေး�း ပါထိမှုအားကြီးကာမ်ိှု ထိိ�းနိုိးပြီးပါးးဆေးနဲ့ာကာ ်ပြုပါင်းး်ထိနဲ့ဆ်ေးသာဓာာတွမ်ှုတွည်�သ်ည်� ်တွး� �ပြုပါနဲ့မ်ှုရုှိိိဆေးနဲ့သမူှု့ားသည် ်ဒု�တွယိ်ဆေးပြုမှုာကာ ်ထိိ�းဆေး�းကာိ� မထိိ�းနိုိးသင်း�ပ်ါါ။

မဖြ�င်း်ထိုး�်ဆေးသာ၊ လဲကာင််င်း် ဓာာတွမ်တွည််ဆ်ေးသာ တွံ� ်ဖြ��်မုမးားမိာလဲည်း် ဖြ�စ်ခဲ်ွ�ါသည်။်

အားဆေး�းဆေးပါ်ဆေး�ာင်း�ဆ်ေးရှိာိကာမ်ှု ုသိ� �မှုဟု�တွ ်ဆေး�းရုံး�တွင်းမ်ှု ုမှုလုံးိ�အားပ်ါသည်� ်ဓာာတွမ်ှုတွည်�ဆ်ေးသာ တွး� �ပြုပါနဲ့မ်ှုမုှု့ားကာိ� မှုပြုပါင်းး်ထိနဲ့ဆ်ေးသာ၊ 

လုံးကာင််းင်းး် ချို့့ကာခ်ျို့့င်းး်ဓာာတွမ်ှုတွည်�သ်ည်� ်တွး� �ပြုပါနဲ့မ်ှုဟုု� ဆေးချို့်ပါါသည်။် ဤကာ့�သိ� � တွး� �ပြုပါနဲ့မ်ှု ုအားမှု့ိ�းအား�ားမှု့ားသည် ်ကာာကာယွ်ဆ်ေး�းထိိ�းပြီးပါးး

ဆေးနဲ့ာကာ ်4 နဲ့ာ�းအားတွငွ်းး် ပြု��်ဆေးပါ်ပါါသည်။် လုံးအူားမှု့ားကာ အားင်းပ်ြုပါင်းမ်ှု့ား၊ �ူးဆေး�ာင်းမ်ှု ုသိ� �မှုဟု�တွ ်ချို့ွ့သလုံးပ်ိါထိပြုချို့င်းး် ပြု��်နိုိ�င်းသ်ည်။် သင်း�်

ကာဆေးလုံးးတွငွ်း ်COVID-19 ကာာကာယွ်ဆ်ေး�း တွ�်လုံးး�းထိိ�းပြီးပါးးဆေးနဲ့ာကာ ်မှုပြုပါင်းး်ထိနဲ့ဆ်ေးသာ၊ လုံးကာင််းင်းး် ချို့့ကာခ်ျို့့င်းး်ဓာာတွမ်ှုတွည်�သ်ည်� ်တွး� �ပြုပါနဲ့မ်ှု ု

ရှိိိပါါကာ သ ူသိ� �မှုဟု�တွ ်သမူှုသည် ်တွး� �ပြုပါနဲ့မ်ှုကုာ အားဆေး�းဆေးပါ် ဆေး�ာင်း�ဆ်ေးရှိာိကာမ်ှု ုသိ� �မှုဟု�တွ ်ဆေး�းရုံး�တွကာမ်ှု ု�ယ်�ူနဲ့ ်လုံးး�လုံးး�ဆေးလုံးာကာ်

ဆေးလုံးာကာ ်မှုပြုပါင်းး်ထိနဲ့လ်ုံးှင်းပ်ါင်း ်ဒု�တွယိ်အားကြီးကာမ်ိှုထိိ�းဆေး�းကာိ� မှုထိိ�းသင်း�ပ်ါါ။

4
နာရီ

4  https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/allergic-reaction.html

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/allergic-reaction.html
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ကာာလဲရိှိည် ်ဆေး�းထိုးကွာ�်း�းကားး�းမးား ဖြ�စ်န်ိုး�င်ဆ်ေးဖြခွမိာ အလဲ�်ွ�ည်း်�ါး�ါသည်။်

သင်းက်ာ ကာာကာယွ်ဆ်ေး�းထိိ�းနိုိးမှုအုားားလုံးး�း၏ သမိှု�င်းး်ဆေး�ကာာင်းး်ကာိ� �ကာည်�လ်ုံးှင်း၊် ကာာကာယွ်ဆ်ေး�းထိိ�းမှုမုှု ိကာာလုံးရှိညိ်�်ကာာ �ိတွ်

ထိခိျို့ိ�ကာဆ်ေးသာ အားဓိာကာအားချို့့ကာသ်ည် ်ကာာကာယွ်ဆ်ေး�း လုံးကာဆ်ေးတွွ��မ်ှုးသပ်ါမှု ုပြီးပါးးသည်�ဆ်ေးနဲ့ာကာပိ်ါ�င်းး် 30-45 �ကာ�်ကာားတွငွ်း ်ပြု��်

ဆေးပါ်ပါါသည်။် သိ� �ပြု��်ပါါ၍ FDA သည် ်အားဆေး�းဆေးပါ် အားသး�းပြုပါ��နဲ့ ်ချို့ငွ်း�ပ်ြုပါ�ချို့့ကာ ်(EUA) ကာိ� ချို့ငွ်း�ပ်ြုပါ�မှုဆေးပါးမှုး လုံးကာဆ်ေးတွွ��မ်ှုးသပ်ါမှု ု

ပြီးပါးး�း�းသည်�ဆ်ေးနဲ့ာကာ ်အားနဲ့ည်း်�း�း �ကာ ်60 ဆေး�ာင်း��်ိ�င်းး်ကာာလုံး သတွမ်ှုတိွ�်ပြုချို့င်းး် ပြု��်သည်။်

FDA နိုငိ်် ်CDC သည် ်ဖြ�စ်န်ိုး�င်ဆ်ေးဖြခွရိှိးဆေးသာ ဖြ�စ်ခဲ်ွသည်် ်ဆေး�းထိုးကွာ�်း�းကားး�းတွး�င်း်ကား� မဖြ�တွဆ်ေးစ်ာင််�်ကာည််�်ါမည်။်

ပြု�တွလ်ုံးမ်ှုးလုံးိ�ကာပ်ြုချို့င်းး် သိ� �မှုဟု�တွ ်ဆေး�းကာင်းး်ဆေး�း ကြီးကာ�ိတွင်းက်ာာကာယွ်မ်ှုမုှု့ားကာိ� ဆေးကာ့ာ်သာွးပြုချို့င်းး် မှုလုံး�ပ်ါ� ့အား�င်း��်င်း� ်

တွင်းပ်ြုပါမှုနုိုငိ်း� ်မှုလုံးိ�အားပ်ါဆေးသာ လုံး�ပ်ါထိး�းကာိ� ပြု�တွဆ်ေးတွာကာပ်ြုချို့င်းး်ပြု�င်း� ်ကာာကာယွ်ဆ်ေး�းမှု့ားကာိ� လုံး့င်းပ်ြုမှုနဲ့�်ာွ ထိ�တွလ်ုံး�ပ်ါချို့့�သည်။် 

သပိါံးပါည်ာရှိငိ်းမ်ှု့ားသည် ်ကာာကာယွ်မ်ှု့ား ထိ�တွလ်ုံး�ပ်ါ�နဲ့ ်�ယ်�်�နို�်ိဆေးကာ့ာ်အားထိ ိနဲ့ည်း်ပါည်ာပြု�င်း� ်လုံး�ပ်ါကာိ�င်းလ်ုံးာချို့့��ကာသည်။် 

ကာမှုာာအားနိုိး �ရှိိိ COVID-19 ကားူ�ကာသ် ူသနဲ့း်ဆေးပါါင်းး်မှု့ား�ာွသည် ်သပိါံးပါည်ာရှိငိ်းမ်ှု့ားအားား ဆေး�းကာင်းး်ပြီးပါးး ထိဆိေး�ာကာသ်ည်� ်

ကာာကာယွ်ဆ်ေး�းကာိ� ထိ�တွလ်ုံး�ပ်ါဆေး�းအားတွကွာ ်ဗိို�င်းး်�ပ်ါ�်ကာိ� လုံး့င်းပ်ြုမှုနဲ့�်ာွ ဆေးလုံး�လုံးာနိုိ�င်းဆ်ေး�ချို့့�သည်။် အားဆေးမှု�ိကာနိုိ�င်းင််းးရှိိိ လုံးသူနဲ့း်

ဆေးပါါင်းး်မှု့ား�ာွသည် ်သမိှု�င်းး်တွငွ်း ်အားတွင်းး်ကာ့ပ်ါ�း�းဆေးသာ အားနိုတ�ာယ်က်ာင်းး်ရှိိင်းး်ဆေး�း ဆေး�ာင်း်��ကာည််�မှုဆုေးအားာကာတ်ွငွ်း ်COVID-19 

ကာာကာယွ်ဆ်ေး�းထိိ�းချို့့�ပါါသည်။် FDA၊ CDC နိုငိ်း� ်ကာာကာယွ်ဆ်ေး�းထိိ�းမှု ုလုံး�ပ်ါထိး�းမှု့ား�ိ�င်း�်ာ အား�ကားဆေးပါးဆေးကာာ်မှုတွး (ACIP)5 

သည် ်�နိုိ�င်းဆ်ေးသာ ဆေးဒုတွာအားားလုံးး�းကာိ� ဂါရုံ�တွ�ိ�ကာ ်သး�းသပ်ါချို့့�ပြီးပါးး COVID-19 ကာိ� တွား�းး�နဲ့ ်ကာာကာယွ်ဆ်ေး�းမှု့ား၏ ဆေး�း

ကာင်းး်မှုနုိုငိ်း� ်ထိဆိေး�ာကာမ်ှုအုားဆေးပါ် ယ်း��ကာည်�ိ်တွခ်ျို့့ပါါသည်။် အသကာအ်နိုတရာယ်ရိ်ှိးဆေးသာ COVID-19 ၏ ကားးစ်ကာမု်ဖြ�စ်န်ိုး�င်ဆ်ေးဖြခွ

သည် ်သင်၏် ကာာကာယွ်ဆ်ေး�းမိ ဖြ�င်း်ထိုး�်ဆေးသာ ဆေး�းထိုးကွာ�်း�းကားး�းခံွစ်ားရနိုး�င်ဆ်ေးဖြခွထိုးကာ ်အလဲားအလဲာ �း�ဖြမင််မ်ား�ါသည်။် 

အားဆေးမှု�ိကာနဲ့ပ်ြုပါည်ဆ်ေးထိာင်း�်�တွငွ်း ်လုံးမူှု့ား�ာွထိး ကာာကာယွ်ဆ်ေး�းမှု့ားကာိ� ကာ့ယ်ပ်ြုပါနဲ့ ��်ာွ ထိိ�းနိုိးဆေးသာအားချို့ါတွငွ်းသ်ာ ဆေးတွွ� နိုိ�င်းသ်ည်� ်ရှိာိးပါါးဆေးသာ ဆေး�းထိကွာ�်ိ�းကာ့ိ�းမှု့ားကာိ� ဆေး�ာင်း�်

�ကာည်��်နဲ့ ်ကာမှုာာကြီးကားးတွငွ်း6် အားဆေးကာာင်းး်�း�း �နဲ့�် ရှိိိပါါသည်။် ကာာကာယွ်ဆ်ေး�းဆေး�ကာာင်း� ်�့ားနဲ့ာမှု ုပြု��်သည် ်ပြု��်ဆေး� သိ� �မှုဟု�တွ ်မှုပြု��်သည်ပ်ြု��်ဆေး� ကာာကာယွ်ဆ်ေး�းထိိ�းပြီးပါးးဆေးနဲ့ာကာ ်

တွ�်�း�တွ�်ဆေးယ်ာကာ ်�့ားနဲ့ာမှုကုာိ� သတွင်းး်ပိါ� �သည်�အ်ားချို့ါတွိ�င်းး် အားမှု့ားပြုပါည်သ်ထူိး CDC ကာ သတွင်းး်ပိါ� �ပါါသည်။် ��ာဝါးနဲ့မ်ှု့ားသာမှုကာ� ့လုံးတူွိ�င်းး်ကာ ကာာကာယွ်ဆ်ေး�းထိိ�းပြီးပါးး

သည်�ဆ်ေးနဲ့ာကာပိ်ါ�င်းး် �့ားနဲ့ာမှု ုသိ� �မှုဟု�တွ ်ဆေး�းထိကွာ�်ိ�းကာ့ိ�းကာိ� လုံးတူွိ�င်းး်ကာ သတွင်းး်ပိါ� �နိုိ�င်းပ်ါါသည်။် ဤအားချို့့ကာအ်ားလုံးကာက်ာိ� ကာာကာယွ်ဆ်ေး�းဆေး�ကာာင်း� ်ဆေး�းပြု��်ဆေးသာ ပြု��်�ပ်ါ 

သတွင်းး်ဆေးပါးပိါ� ��နဲ့�် (VAERS) မှုတိွ�င်း� ်သတွင်းး်ပိါ� �ပါါသည်။် ကာ့နဲ့း်မှုာဆေး�းပြုပါဿနဲ့ာကာိ� VAERS ထိး သတွင်းး်ပိါ� �ပါါကာ ကာာကာယွ်ဆ်ေး�းသည် ်ပြုပါဿနဲ့ာကာိ� ပြု��်ဆေး�သည်ဟ်ု� မှု�ိ�လုံးိ�သည််

ကာိ� မှုဆေးမှု��နဲ့မ်ှုာိ အားဆေး�းကြီးကားးပါါသည်။် ၎င်းး်ကာ သပိါံးပါည်ာရှိငိ်းမ်ှု့ား၊ ကာာကာယွ်ဆ်ေး�း ဆေး�းကာင်းး်မှု ုကာွမ်ှုးကာ့င်းသ်မူှု့ားနိုငိ်း� ်��ာဝါးနဲ့မ်ှု့ားကာိ� ပိါ�၍ ဂါရုံ�တွ�ိ�ကာ ်�ကာည်�ရု်ုံ�နဲ့ ်လုံးိ�အားပ်ါဆေး�နိုိ�င်း်

သည်� ်အားလုံးားအားလုံးာရှိိိဆေးသာ ပြုပါဿနဲ့ာမှု့ားအားဆေး�ကာာင်းး် ရိုံ� းရှိိင်းး်�ာွ သတွဆိေးပါးပါါသည်။် 
 

Johnson & Johnson COVID-19 ကာာကာယွ်ဆ်ေး�းကာ အားပြုချို့ားဆေးသးွချို့အ့ားမှု့ိ�းအား�ားမှု့ားနိုငိ်း� ်မှုတွကူာွပ့ြုပါား�ာွ ကာ�သ�နဲ့ ်လုံးိ�အားပ်ါနိုိ�င်းသ်ည်� ်အားလုံးနွဲ့ရ်ှိာိးပါါးဆေးသာ ဆေးသးွချို့အ့ားမှု့ိ�းအား�ား (ဆေးသးွ

ဥမှုာှး နဲ့ည်း်ပါါးပြုချို့င်းး်နိုငိ်း�အ်ားတွ ူဆေးသးွချို့ပိ့ါတွ�်ိ� �ပြုချို့င်းး် ဆေး�ာဂါါလုံးကာခဏာာ�� သိ� �မှုဟု�တွ ်TTS) နိုငိ်း� ်�ကာ�်ပ်ါချို့့�ဆေး�ကာာင်းး် သရိှိိိပြုချို့င်းး်သည် ်�နဲ့�်ကာ မှုည်က်ာ့�သိ� � ဆေးကာာင်းး်�ာွ လုံး�ပ်ါဆေး�ာင်းဆ်ေးနဲ့ပါး�၏ 

ဥပါမှုာတွ�်ချို့� ပြု��်သည်။် VAERS �နဲ့�်သည် ်ရှိိားပါါးဆေးသာ ဆေး�းထိကွာ�်ိ�းကာ့ိ�းကာိ� သရိှိိိနိုိ�င်းခ်ျို့့�ပြီးပါးး CDC သည် ်��ာဝါးနဲ့မ်ှု့ားအားား အား�ိ�ပါါ ဆေးသးွချို့မ့ှုမုှု့ားကာိ� ကာ�သ�နဲ့ ်အားဆေးကာာင်းး်�း�း 

နဲ့ည်း်လုံးမ်ှုးကာိ� ဆေးပြုပါာပြုပါဆေးပါးနိုိ�င်းခ်ျို့့�သည်။် ယ်ချို့�အားချို့ါ၊ တွ�်�း�တွ�်ဆေးယ်ာကာက်ာ ဤရှိာိးပါါးဆေးသာ ဆေး�းထိကွာ�်ိ�းကာ့ိ�းကာိ� ချို့း�မှုည်�်ိ�လုံးှင်းပ်ါင်း ်��ာဝါးနဲ့မ်ှု့ားကာ ၎င်းး်ကာိ� ထိဆိေး�ာကာ�်ာွ ကာ�

သနိုိ�င်းပ်ါါသည်။် Johnson & Johnson ကာာကာယွ်ဆ်ေး�းသည် ်Pfizer နိုငိ်း� ်Moderna ၏ mRNA ကာာကာယွ်ဆ်ေး�းမှု့ားနိုငိ်း� ်မှုတွကူာွပ့ြုပါားသည်� ်ကာာကာယွ်ဆ်ေး�းအားမှု့ိ�းအား�ားပြု��်သည်က်ာိ� 

သရိှိိိ�နဲ့မ်ှုာိ အားဆေး�းကြီးကားးပါါသည်။် Pfizer နိုငိ်း� ်Moderna ကာာကာယွ်ဆ်ေး�းမှု့ား၏ ထိိ�းဆေး�းအားလုံးး�းဆေး� သနဲ့း် 200 ဆေးကာ့ာ်တွငွ်း ်ဆေးသးွချို့မ့ှု့ားနိုငိ်း� ်�ကာ�်ပ်ါမှု ုမှုရှိိိချို့့�ပါါ။ Pfizer ကာာကာယွ်ဆ်ေး�း

သည် ်ကာဆေးလုံးးမှု့ားအားတွကွာ ်ချို့ငွ်း�ပ်ြုပါ�ထိားသည်� ်တွ�်ချို့�တွည်း်ဆေးသာ COVID-19 ကာာကာယွ်ဆ်ေး�း ပြု��်သည်။် 
 

ကာာကာယွ်ဆ်ေး�း ဆေး�းကာင်းး်ဆေး�း �နဲ့�်သည် ်နိုလိုံးး�းကြွကာကာသ်ားဆေး�ာင်း�်မ်ှုးပြုချို့င်းး် (နိုလိုံးး�းကြွကာကာသ်ား �ူးဆေး�ာင်းပ်ြုချို့င်းး်နိုငိ်း� ်ဆေး�ာင်း�်မ်ှုးပြုချို့င်းး်) သိ� �မှုဟု�တွ ်နိုလိုံးး�းကာာ အားဆေးပြုမှှုးပါါး ဆေး�ာင်း�်မ်ှုးပြုချို့င်းး် 

(နိုလိုံးး�းပါတွလ်ုံးည်ရ်ှိိိ အားဆေးပြုမှှုးပါါး ဆေး�ာင်း�်မ်ှုးပြုချို့င်းး်) သတွင်းး်ဆေးပါးပိါ� �ချို့့ကာမ်ှု့ား �ရှိိိထိားသည်။်7 ဤကာ့နဲ့း်မှုာဆေး�း အားဆေးပြုချို့အားဆေးနဲ့မှု့ားမှုာိ အားပြု��်မှုမှု့ားပါါ။ နိုလိုံးး�းကြွကာကာသ်ားဆေး�ာင်း�်မ်ှုးပြုချို့င်းး်

နိုငိ်း� ်နိုလိုံးး�းကာာ အားဆေးပြုမှှုးပါါး ဆေး�ာင်း�်မ်ှုးပြုချို့င်းး်သည် ်တွ�ပ်ါဆေးကားွ၊ Lyme ဆေး�ာဂါါပြု�င်း� ်သိ� �မှုဟု�တွ ်COVID-19 ပြု�င်း�ပ်ါင်း ်ကားူ�ကာမ်ှုပုြု��်ပြီးပါးးဆေးနဲ့ာကာပိ်ါ�င်းး် ပြု��်ဆေးလုံး�ရှိိိပြီးပါးး ကာ�သနိုိ�င်းပ်ါါသည်။် အားဆေးမှု

�ိကာနဲ့ပ်ြုပါည်ဆ်ေးထိာင်း�်�ရှိိိ လုံး ူ100,000 လုံးှင်း ်လုံး ူ10 ဦးးမှု ိ20 ဦးးချို့နဲ့ �တ်ွငွ်း ်နို�်ိ�ဉ် နိုလိုံးး�းကြွကာကာသ်ားဆေး�ာင်း�်မ်ှုးပြုချို့င်းး် ဆေး�ာဂါါကာိ� ဆေးတွွ� ရှိိိ�သည်။် ဤကာ့�သိ� � ပြု��်ချို့ဆ့ေးသာ နိုလိုံးး�းကြွကာကာသ်ား

ဆေး�ာင်း�်မ်ှုးပြုချို့င်းး်ကာ ကာာကာယွ်ဆ်ေး�းမှု့ားနိုငိ်း� ်�ကာ�်ပ်ါမှု ုရှိိိ၊ မှုရှိိိကာိ� မှုသ�ိဆေးသးပါါ။ အားဆေးမှု�ိကာနဲ့န်ိုလိုံးး�း အား�့ွ�အား�ည်း်သည် ်မှု�ကာာဆေးသးချို့င်းက်ာ ဆေး�ကာည်ာချို့့ကာထ်ိ�တွပ်ြုပါနဲ့ထ်ိား�င်းး်8 သိ

ထိားဆေးသာ ပြု��်ပါာွးသမူှု့ားသည် ်ရှိာိးပါါးပြီးပါးး အားမှု့ား��မှုာိ မှုပြုပါင်းး်ထိနဲ့ဆ်ေးသာဆေး�ကာာင်း� ်COVID-19 ကာာကာယွ်ဆ်ေး�းမှု့ား၏ အားကာ့ိ�းကာ ဤဆေး�းထိကွာ�်ိ�းကာ့ိ�းပြု��်နိုိ�င်းထ်ိကာ ်ပိါ�သာဆေးနဲ့

ဆေးသးဆေး�ကာာင်းး် လုံးအူားမှု့ားအားား အား�ကားဆေးပါးပါါသည်။် 

5  https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7020e1.htm?s_cid=mm7020e1_w

6  https://www.cdc.gov/vaccinesafety/index.html

7  https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/myocarditis.html

8  https://newsroom.heart.org/news/covid-19-vaccine-benefits-still-outweigh-risks-despite-possible-rare-heart-complications

https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7020e1.htm?s_cid=mm7020e1_w
https://www.cdc.gov/vaccinesafety/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/myocarditis.html
https://newsroom.heart.org/news/covid-19-vaccine-benefits-still-outweigh-risks-despite-possible-rare-heart-complications
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ကာဆေးလုံးးမှု့ားကာ COVID-19 မှုပြု��်ဟု� သိ� �မှုဟု�တွ ်ယ်င်းး်ဗိို�င်းး်�ပ်ါ�်မှု ိပြုပါင်းး်ထိနဲ့ဆ်ေးသာ ဆေး�ာဂါါဆေးဝါးဒုနဲ့ာ မှုချို့း�ား�နိုိ�င်းဟ်ု� �ိ�ဆေးသာ ပြု��်ဆေးလုံး�ရှိိိသည်� ်နဲ့ားလုံးည်မ်ှုလုုံးွပ့ြုချို့င်းး်မှု့ိ�း ရှိိိဆေးနဲ့

ပါါသည်။် သိ� �ဆေးသာ်၊ ကာဆေးလုံးးအားချို့့ိ� �ကာ ဆေး�းရုံး�တွငွ်း ်ကာ�သမှုခုျို့းယ်�ူဆေးလုံးာကာဆ်ေးအားာင်း ်�့ားနဲ့ာပြုချို့င်းး် မှုရှိိိပါါ။ COVID-19 ကာ ကာဆေးလုံးးမှု့ားအားဆေးပါ် ကာာလုံးရှိညိ်�်ကာာ �ယ်လ်ုံးိ�မှု့ိ�း 

�ကာလ်ုံးကာ၍် သကာဆ်ေး�ာကာမ်ှုလုံး�့ိ�တွာနိုငိ်း� ်ပါတွသ်ကာ၍် ကာွနို်�ပ်ါတွိ� � မှုသဆိေးပါးသည်� ်အား�ာမှု့ား�ာွရှိိိပါါသည်။် 

COVID-19 သည် ်ကာာကာယွ်ဆ်ေး�းထိိ�းပြုချို့င်းး်မှု ိပြု��်နိုိ�င်းသ်ည်� ်အားနိုတ�ာယ်တ်ွိ�င်းး်ထိကာ ်အားလုံးနွဲ့တ်ွ�ာ အားနိုတ�ာယ်ပိ်ါ�ကြီးကားးမှုားပါါသည်။် 

ကားူ�ကာမ်ှုပုြု��်ချို့့ိနဲ့တ်ွငွ်း ်ဆေး�ာဂါါလုံးကာခဏာာမှု့ား မှုပြုပါလုံးှင်းပ်ါင်း ်သိ� �မှုဟု�တွ ်ဆေး�ာဂါါလုံးကာခဏာာ အားဆေးပါ့ာ��ားသာ ပြုပါလုံးှင်းပ်ါင်း ်ကာဆေးလုံးး

မှု့ားသည် ်အား�ွယ်ဆ်ေး�ာကာပ်ြီးပါးးသမူှု့ားနိုငိ်း� ်တွညူ်းသည်� ်နိုနုဲ့း်ထိားပြု�င်း� ်ပြုပါင်းး်ထိနဲ့ဆ်ေးသာ၊ ကာာလုံးရှိညိ်�်ကာာ ပြု��်နိုိ�င်းသ်ည်� ်ဆေး�းထိကွာ်

�ိ�းကာ့ိ�းမှု့ားကာိ� ချို့း�ား�ပါါသည်။် ကာဆေးလုံးးမှု့ား�ာွသည် ်ပါင်းပ်ါနဲ့း်နိုမ်ွှုးနဲ့ယ်မ်ှု၊ု ဆေးချို့ါင်းး်ကာိ�ကာမ်ှုမုှု့ား၊ ဝါးမ်ှုးဗိို�ကာန်ဲ့ာကာ့င်းမ်ှု၊ု ကြွကာကာသ်ား

နိုငိ်း� ်အား��်နဲ့ာကာ့င်းမ်ှုအုားပြုပါင်း ်မှုတိွဉ်ာာဏာန်ိုငိ်း� ်လုံး�ပ်ါကာိ�င်းမ်ှု�ုိ�င်း�်ာ အားချို့့ကာအ်ားလုံးကာတ်ွငွ်း ်ချို့ကာခ်ျို့မ့ှုတုွိ� �ကာိ� �ကာလ်ုံးကာခ်ျို့း�ား�

နိုိ�င်းသ်ည်။် 

ကာပ်ါဆေး�ာဂါါ�ပြု��်ချို့့ိနဲ့မ်ှု�ိ၍ အားသကာ ်0-18 နို�်ိ အား�ွယ် ်ယ်တူွား ကာဆေးလုံးး 77,827 ဦးးတွငွ်း ်COVID-19 ဆေး�ာဂါါဆေးတွွ� ရှိိိထိား

ပြီးပါးး 683 ဦးးကာ ဆေး�းရုံး�တွကာ�်နဲ့ ်လုံးိ�အားပ်ါချို့့�သည်။် အား�ိ�ပါါအားသကာအ်ား�ပ်ါ��တွငွ်း ်ဆေး�းရုံး�တွကာ�်လုံးိ�အားပ်ါသမူှု့ားအားနဲ့ကာ ်74 ဦးးကာ 

ကာိ�ယ်ခ်ျို့နိုာာ၏�နဲ့�်မှု့ိ�း�း� ဆေး�ာင်း�်မ်ှုးဆေးသာ ဆေး�ာဂါါလုံးကာခဏာာ�� (MIS-C) ပြု��်လုံးာချို့့�သည်။် MIS-C သည် ်အားသကာဆ်ေးသ�း�းဆေး�နိုိ�င်း်

သည်� ်ပြုပါင်းး်ထိနဲ့ဆ်ေးသာ ဆေး�ာဂါါဆေးဝါးဒုနဲ့ာ တွ�်မှု့ိ�း ပြု��်သည်။်

ကာဆေးလဲးမးားကာ COVID-19 ကာာကာယွ်ဆ်ေး�းထိုးး�းရ�် �ာလဲး� ် လဲး�အ�်ရတွာလဲ။ဲ 

77,827
ယူတာ ကလေးများ

COVID-19 ကာာကာယွ်ဆ်ေး�းမးားကာ ဆေးသ�ံ�းမုမးား ဖြ�စ်ဆ်ေးစ်ခဲွ�်ါသလဲား။

ဒုးဇင်း�်ာလုံး 14 �ကာ ်2020 မှု ိဆေးမှုလုံး 10 �ကာ၊် 2021 အားထိ ိအားဆေးမှု�ိကာနဲ့ပ်ြုပါည်ဆ်ေးထိာင်း�်�တွငွ်း ်COVID-19 

ကာာကာယွ်ဆ်ေး�း အားလုံးး�းဆေး� 259 သနဲ့း်ဆေးကာ့ာ် ထိိ�းနိုိးချို့့�ပြီးပါးး ကာာကာယွ်ဆ်ေး�းမှု့ားဆေး�ကာာင်း� ်တွိ�ကာရိ်ုံ�ကာပ်ြု��်သည်� ်ဆေးသ�း�း

မှု ုမှုရှိိိဆေးသးပါါ။9 
 

Johnson & Johnson COVID-19 ကာာကာယွ်ဆ်ေး�းသည် ်အားလုံးနွဲ့န်ဲ့ည်း်ပါါးဆေးသာ လုံးအူားဆေး�အားတွကွာတ်ွငွ်း ်ပြု��်ချို့ဆ့ေးသာ 

ပါနဲ့း်ကာနဲ့ပ်ြုပါားပါး�ကာလုံးာပ်ါ�ည်း် နဲ့ည်း်နဲ့ည်း်ပြု�င်း� ်ဆေးသခွျို့မ့ှုမုှု့ား�ိ�သည်� ်ပြုပါင်းး်ထိနဲ့ဆ်ေးသာ �ိ�းကာ့ိ�း ပြု��်ဆေး�ဆေး�ကာာင်းး်ကာိ� 

အားမှုနိဲ့တ်ွကာယ် ်CDC ကာ ရှိာိဆေးတွွ� ချို့့�သည်။် ယ်ချို့�အားချို့့ိနဲ့အ်ားတွငွ်း ်ဤကာ့�သိ� � ပြု��်ချို့ဆ့ေးသာ ဆေးသးွချို့မ့ှု့ားကာိ� အားပြုချို့ားဆေးသးွချို့့

မှု့ားအားား ကာ�သမှုည်� ်နဲ့ည်း်လုံးမ်ှုးမှု့ားနိုငိ်း� ်ကာွပ့ြုပါား�ာွ ကာ�သ�မှုည်က်ာိ� ��ာဝါးနဲ့မ်ှု့ား�ာွကာ သတွမိှုပြုပါ�မိှုချို့့�ပါါ။ ကားမှု

ဆေးကာာင်းး်�ာွပြု�င်း�ပ်ါင်း ်အား�ိ�ပါါ ပြု��်ချို့ဆ့ေးသာ ဆေးသးွချို့မ့ှု့ားကာိ� အားပြုချို့ားဆေးသးွချို့မ့ှု့ားအားတွိ�င်းး် အားလုံးားတွ ူဆေး�းဝါးါးပြု�င်း� ်ကာ�သ

ပြုချို့င်းး်ကာ အားလုံးနွဲ့ပ်ြုပါင်းး်ထိနဲ့ဆ်ေးသာ ဆေး�းထိကွာ�်ိ�းကာ့ိ�းမှု့ား ပြု��်ဆေး�နိုိ�င်းပ်ြီးပါးး ဆေးသးွချို့မ့ှု့ားကာိ� မှုနိဲ့က်ာနဲ့ဆ်ေးသာ ဆေး�းဝါးါးပြု�င်း� ်

မှုကာ�သချို့့�ဆေးသာဆေး�ကာာင်း� ်လုံးအူားချို့့ိ� �ဆေးသ�း�းချို့့��သည်။် ဆေးသးွချို့မ့ှု့ားနိုငိ်း� ်mRNA ကာာကာယွ်ဆ်ေး�းမှု့ား (Pfizer သိ� �မှုဟု�တွ ်

Moderna) �ကာား �ကာ�်ပ်ါမှု ုမှုရှိိိပါါ။ 
 

mRNA ကာာကာယွ်ဆ်ေး�းမှု့ား (Pfizer သိ� �မှုဟု�တွ ်Moderna) အားတွကွာ ်ဆေး�းထိကွာ�်ိ�းကာ့ိ�းမှု့ား (ပြု��်ချို့ဆ့ေးသာ ဆေး�း

ထိကွာ�်ိ�းကာ့ိ�းပါင်းလ်ုံးှင်း)် မှု ိဆေးသ�း�းမှု ုမှုရှိိိထိားပါါ။ Pfizer သည် ်အားသကာ ်18 ဆေးအားာကာ ်ကာဆေးလုံးးမှု့ားအားတွကွာ ်ချို့ငွ်း�်

ပြုပါ�ထိားသည်� ်တွ�်ချို့�တွည်း်ဆေးသာ ကာာကာယွ်ဆ်ေး�း ပြု��်သည်။် Johnson & Johnson ကာာကာယွ်ဆ်ေး�းကာိ� အားသကာ ်

18 နို�်ိဆေးအားာကာ ်ကာဆေးလုံးးမှု့ားအားတွကွာ ်ချို့ငွ်း�ပ်ြုပါ�မှုထိားပါါ။ 

9  https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/adverse-events.html

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/adverse-events.html
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�ယ်သ်းဆေးတွကွာ Pfizer COVID-19 ကာာကာယွ်ဆ်ေး�း မထိုးး�းသင်််
သလဲ။ဲ

Pfizer/BioNTech COVID-19 ကာာကာယွ်ဆ်ေး�းကာိ� အားသကာ ်12 နိုငိ်း�အ်ားထိကာ ်လုံးမူှု့ားအားတွကွာ ်ချို့ငွ်း�ပ်ြုပါ�ထိားသည်။် 

ဤသိ� �ပြု��်လုံးှင်း ်သင်းက်ာာကာယွ်ဆ်ေး�း မှုထိိ�းသင်း�ပ်ါါ-

 • ကာာကာယွ်ဆ်ေး�း ပါထိမှုအားကြီးကာမ်ိှု ထိိ�းပြီးပါးးဆေးနဲ့ာကာ ်ဓာာတွမ်ှုတွည်�ဆ်ေးသာ တွး� �ပြုပါနဲ့မ်ှု ုရှိိိချို့့�သည်။်

 • ဤကာာကာယွ်ဆ်ေး�း၏ ပါါဝါးင်းပ်ါ�စည်း်တွ�်ချို့�ချို့�နိုငိ်း� ်ပြုပါင်းး်ထိနဲ့သ်ည်� ်ဓာာတွမ်ှုတွည်�ဆ်ေးသာတွး� �ပြုပါနဲ့မ်ှု ုရှိိိချို့့�သည်။် 

 ကာဆေးလုံးးမှု့ားတွငွ်း ်၎င်းး်တွိ� �၏ ပါထိမှု�း�း COVID-19 ကာာကာယွ်ဆ်ေး�းအားဆေးပါ် လုံးကာင််းင်းး်ချို့့ကာခ်ျို့့င်းး် ဓာာတွမ်ှုတွည်�်

ဆေးသာ တွး� �ပြုပါနဲ့မ်ှု ုသိ� �မှုဟု�တွ ်အားပြုချို့ားဆေး�ာဂါါအားတွကွာ ်ကာာကာယွ်ဆ်ေး�း သိ� �မှုဟု�တွ ်ဆေး�းထိိ�းကာ�ထိး�း ဆေးနဲ့ာကာတ်ွ�်

မှု့ိ�းအားတွကွာ ်ဓာာတွမ်ှုတွည်�ဆ်ေးသာ တွး� �ပြုပါနဲ့မ်ှု ုရှိိိချို့့�ပါါကာ မှုပြုပါင်းး်ထိနဲ့လ်ုံးှင်းပ်ါင်း ်COVID-19 ကာာကာယွ်ဆ်ေး�း မှုထိိ�းချို့င်း ်

သင်း��်�ာဝါးနဲ့န်ိုငိ်း� ်တွိ�င်းပ်ါင်း�်မှုည်။်
 

သင်း�တ်ွငွ်း ်အား�ားအားဆေးသာကာ၊် အားမ်ိှုဆေးမှုးွတွ�ိ�ာာနဲ့၊် အား�ပ်ိါ၊ ပါတွဝ်ါးနဲ့း်ကာ့င်း ်သိ� �မှုဟု�တွ ်�ကာကာဆ်ေးပါါင်းဆ်ေး�း ဓာာတွ်

မှုတွည်�မ်ှုကုာ့�သိ� � ကာာကာယွ်ဆ်ေး�းမှု့ား သိ� �မှုဟု�တွ ်ထိိ�းဆေး�း ဆေး�းဝါးါးမှု့ားနိုငိ်း� ်မှုသကာ�်ိ�င်းသ်ည်� ်ပြုပါင်းး်ထိနဲ့ဆ်ေးသာ 

ဓာာတွမ်ှုတွည်�သ်ည်� ်တွး� �ပြုပါနဲ့မ်ှုမုှု့ား ရှိိိချို့့��ူးလုံးှင်းပ်ါင်း ်ကာာကာယွ်ဆ်ေး�း ထိိ�းနိုိ�င်းပ်ါါသည်။် သင်း�တ်ွငွ်း ်ဆေးသာကာဆ်ေး�း 

ဓာာတွမ်ှုတွည်�မ်ှု ုပြု��်�ူးပါါကာ သိ� �မှုဟု�တွ ်ပြုပါင်းး်ထိနဲ့ဆ်ေးသာ ဓာာတွမ်ှုတွည်�၍် တွး� �ပြုပါနဲ့မ်ှုကုာိ� မိှုသား��တွငွ်း ်ပြု��်�ူးပါါ

ကာလုံးည်း် သင်းက်ာ ကာာကာယွ်ဆ်ေး�းထိိ�းနိုိ�င်းပ်ါါသည်။်10

ကာွနို်��်သည် ်COVID-19 ကာာကာယွ်ဆ်ေး�းနိုငိ်် ်တွစ်ခ်ွးး�်တွည်း်တွငွ် ်
အဖြခွား ကာာကာယွ်ဆ်ေး�းမးားကား� ထိုးး�းနိုး�င်�်ါသလဲား။

သင်း၏် COVID-19 ကာာကာယွ်ဆ်ေး�းကာိ� ထိိ�းနိုိးချို့့ိနဲ့သ်ည် ်သင်းန်ိုငိ်း� ်သင်း�က်ာဆေးလုံးးကာ အားပြုချို့ား 

ကာာကာယွ်ဆ်ေး�းထိိ�းမှုမုှု့ားကာိ� အားချို့့ိနဲ့န်ိုငိ်း�တ်ွ�်ဆေးပြုပါးည်း လုံး�ပ်ါဆေး�ာင်းဆ်ေး�ကာာင်းး် ဆေးသချို့့ာလုံး�ပ်ါ�နဲ့ ်

အားချို့့ိနဲ့ဆ်ေးကာာင်းး် ပြု��်သည်။် COVID-19 ကာာကာယွ်ဆ်ေး�းမးားနိုငိ်် ်အဖြခွားကာာကာယွ်ဆ်ေး�းမးား

ကား� ယ်ခွ�အခွါ တွစ်ဆ်ေး�တ်ွည်း်တွငွ် ်ထိုးး�းဆေး�းနိုး�င်ပ်ြီး�းး လဲ�်ွခဲွဆ်ေးသာ 14 ရကာတ်ွငွ် ်သင် ်တွဖြခွား

ကာာကာယွ်ဆ်ေး�း အမးး�းအစ်ားကား� ထိုးး�းနိုိထံိုးား�ါကာ COVID-19 အတွကွာ ်ကာာကာယွ်ဆ်ေး�းထိုးး�း

ရ�် ဆေးစ်ာင််�်း�င်း်�း� ် မလဲး�ဆေးတွာ�်ါ။11 �ာကာိ�ဆေး�ာင်း��်ကာည်��်မှုလုံး�့ိ�တွာကာိ� သင်းသ်နိိုိ�င်းဆ်ေး��ိ� � 

ကာာကာယွ်ဆ်ေး�းတွ�်လုံးး�း�း၏ ပြု��်နိုိ�င်းဆ်ေးပြုချို့ရှိိိဆေးသာ ဆေး�းထိကွာ�်ိ�းကာ့ိ�းတွိ�င်းး်ကာိ� သင်း၏် ��ာဝါးနဲ့်

အားား ဆေးမှုးမြန်းပါ။ သင်က တစ်ချိန်တည်းတွမှုနဲ့း်ပါါ။ သင်းက်ာ တွ�်ချို့့ိနဲ့တ်ွည်း်တွင်း ်ကာာကာယွ်ဆ်ေး�းနို�်ိလုံးး�း�လုံးး�းမှု ိဆေး�းထိကွာ�်ိ�း

ကာ့ိ�းမှု့ား �ကား��ပြုချို့င်းး်ကာလုံးည်း် ပြု��်နိုိ�င်းပ်ါါသည်။် 

10  https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/specific-groups/allergies.html

11  https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/info-by-product/clinical-considerations.html#Coadministration

https://www.fda.gov/media/144414/download
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/specific-groups/allergies.html
https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/info-by-product/clinical-considerations.html#Coadministration
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5  https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/info-by-product/clinical-considerations.html#Coadministration

6  https://www.cdc.gov/vaccinesafety/concerns/multiple-vaccines-immunity.html

V-safe သည် ်သင်းက်ာ COVID-19 ကာာကာယွ်ဆ်ေး�း ထိိ�းပြီးပါးးဆေးနဲ့ာကာ ်ဆေး�းထိကွာ�်ိ�းကာ့ိ�းမှု့ား ရှိိိလုံးာပါါကာ သင်း�အ်ားား CDC ကာိ� ဆေးပြုပါာပြုပါနိုိ�င်းဆ်ေး�သည်� ်အွားနဲ့လ်ုံးိ�င်းး် နဲ့ည်း်လုံးမ်ှုးတွ�်မှု့ိ�း 

ပြု��်သည်။် သင်းက်ာ ဒု�တွယိ်အားကြီးကာမ်ိှု ထိိ�းဆေး�း ထိိ�းပြီးပါးးဆေးနဲ့ာကာတ်ွငွ်းလ်ုံးည်း် သတွဆိေးပါးချို့့ကာမ်ှု့ား �နိုိ�င်းပ်ါါသည်။် v-safe အားဆေး�ကာာင်းး်ကာိ� www.cdc.gov/vsafe တွငွ်း ်ပိါ�မိှု�ဆေးလုံး�လုံးာပါါ။

V-safe ဖြ�င်် ်စ်ာရင်း်သငွ်း်�ါ

COVID-19 ကာာကာယွ်ဆ်ေး�းထိုးး�းပြီး�းးဆေး�ာကာ ်ဆေး�းထိုးကွာ�်း�းကားး�းမးားကား� 
သတွင်း်�း�သ်င််�်ါသလဲား။ 

သင်း�တ်ွငွ်း ်ကာာကာယွ်ဆ်ေး�းထိိ�းပြီးပါးးဆေးနဲ့ာကာ ်ဆေး�းထိကွာ�်ိ�းကာ့ိ�းပြု��်သည်ဟ်ု� သင်းထ်ိင်းပ်ါါကာ ၎င်းး်ကာိ� CDC ၏ 

ကာာကာယွ်ဆ်ေး�းဆေး�ကာာင်း� ်ဆေး�းပြု��်ဆေးသာ ပြု��်�ပ်ါ သတွင်းး်ဆေးပါးပိါ� ��နဲ့�် (VAERS)သိ� � သတွင်းး်ပိါ� �နိုိ�င်းပ်ါါသည်။် 

သင်း�အ်ားတွကွာ ်VAERS ကာိ� သတွင်းး်ပိါ� ��နဲ့လ်ုံးည်း် သင်း��်�ာဝါးနဲ့က်ာိ� သင်းဆ်ေးတွာင်းး်�ိ�နိုိ�င်းပ်ါါသည်။် VAERS သည် ်

သပိါံးပါည်ာရှိငိ်းမ်ှု့ားနိုငိ်း� ်ဆေး�း�ကာ�်ိ�င်း�်ာ ကာွမ်ှုးကာ့င်းသ်မူှု့ားအားား ကာာကာယွ်ဆ်ေး�းနိုငိ်း�အ်ားတွ ူပြု��်နိုိ�င်းဆ်ေးသာ 

ဆေး�းကာင်းး်ဆေး�း ပြုပါဿနဲ့ာကာိ� ညွှှနဲ့ပ်ြုပါနိုိ�င်းသ်ည်� ်ကာ့နဲ့း်မှုာဆေး�း ပြုပါဿနဲ့ာမှု့ား (“�နဲ့ �က်ာ့င်းဆ်ေးသာ ပြု��်�ပ်ါမှု့ား” ဟု�

လုံးည်း်ဆေးချို့်သည်)် ၏ မှုမူှုမှုနိဲ့ဆ်ေးသာ သိ� �မှုဟု�တွ ်ဆေးမှုှာ်လုံးင်း�မ်ှုထိားဆေးသာ ပါး��းမှု့ားကာိ� လုံး့င်းပ်ြုမှုနဲ့�်ာွ သရိှိိိနိုိ�င်းဆ်ေး��နဲ့ ်

ကာညူ်းဆေးပါးသည်။် 

VAERS
ကာကယွေ်ဆးေ�ကာင့ ်

ဆိ�းရွားေသာြဖစ်ရပ် သတငး်ပိ�စ့နစ်

https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/info-by-product/clinical-considerations.html#Coadministration
https://www.cdc.gov/vaccinesafety/concerns/multiple-vaccines-immunity.html
www.cdc.gov/vsafe
https://www.cdc.gov/vaccinesafety/index.html

